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   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ می ٢۴

  

  اياالت متحده در جنگ چريکی و سّری

  در سوريه شکست خورد
  الت متحده برخوردار بودند توسط نيروھای نظامی سوريه تارومار شدند که از پشتيبانی اياةشورشيان النصر

  

 پشتيبانی می کردند ةگزارش اخير از محل رويدادھا نشان می دھد که اياالت متحده و ھم پيمانانش که از جبھۀ النصر

  .در حال چشيدن طعم شکست در جنگ سّری و چريکی در سوريه ھستند

که به دواير و شبکه ھای القاعده تعلق داشته و از پشتيبانی اياالت متحده برخوردار طی ھفته ھای گذشته، شورشيانی 

  .بوده اند توسط نيروھای نظامی سوريه تارومار شده اند

 راه ھای تدارکاتی حمل اسلحه برای شورشيان مسدود ءابتدا. حمله در سطح ملّی به پشتيبانی روسيه و ايران آغاز شد

  :گرديد 

 ی طرح مسدود کردن راه ھای تدارکاتی برای خوراک و اسلحۀ شورشيان متمرکز شد که عموماً ارتش سوريه رو«

  )١(» .از راه شمال لبنان، ترکيه و اردن عبور می کند

 به شکل گسترده از سربازان مزدوری تشکيل شده که در ترکيه، عربستان سعودی و قطر به خدمت ةجبھۀ النصر

  . و مشاوران نظامی به صفوف آنھا پيوسته اند) غربی(ی  سرّ ۀدرآمده اند، و نيروھای ويژ

 از سوی واشينگتن تأمين مالی می شوند پياده نظام اتحاد نظامی غرب را تروريست ھای طيف القاعده که مستقيماً 

  .تشکيل می دھند
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ۀ کاربرد سالح که به شکل پيمانکار در خدمت پنتاگون ھستند در زمينای يد کرد که نيروھای ويژه ئ تأ. ان. ان.سی

  :  آموزش داده اند ةيميائی به تروريست ھای النصرک

که در اردن و ترکيه برگزار شد، به شيوۀ حراست و وجوه ] يميائیککاربرد سالح [به گزارش منابع آگاه، آموزش 

نبار شده  امنيتی در رابطه با انبارھای اسلحه، و به ھمين گونه مديريت مراکزی که سالح ھا و تجھيزات در آنجا ا

والن، برخی پيمانکاران در سوريه حضور دارند و در اين زمينه با شورشيان ؤبه گفتۀ يکی از مس. مرتبط بوده است

  .برای حراست از برخی مراکز کار می کنند

سی ان ان،  (مريکائی ھستندامليت مربيان فاش نشد، ولی نمايندگان اعالم کردند که نبايد تصور کنيم که تمام آنھا 

  ).٢٠١٢مبر  دس٩

سپس، وقتی نمايندگان نظامی که برای پنتاگون کار می کردند، به شورشيان القاعده سالح ھای کشتار جمعی را 

ول کاربرد سالح ھای ؤتحويل دادند و طرز کار با اين نوع سالح ھا را نيز به آنھا آموختند، دولت سوريه را مس

  .کشتار جمعی عليه مردم سوريه معرفی کردند

  

  وريست ھا به پشتيبانی اياالت متحدهتر

دربارۀ جزئيات اقدامات نيروھای نظامی ارتش ) چ مار١٢(تازه ترين گزارشات سانا، بنگاه خبری رسمی سوريه 

 نيروھای نظامی پی قطعاتشنبه : شور مطالبی منتشر کرد  در مناطق مختلف کةسوريه عليه شورشيان النصر

يست در چندين منطقۀ روستائی و در دمشق ادامه دادند و تلفات سنگينی بر گردھای خود را عليه گروه ھای ترور

  .آنھا وارد ساختند

 »ھجيره« در شھر »البيرقدار« ارتش در محلۀ قطعاتيک منبع رسمی به روزنامه نگار سانا اعالم کرد که يکی از 

  [...]عمليات ويژه ای انجام داد که منجر به مرگ تعدادی از تروريست ھا شد 

 چندين تروريست کشته شدند و سالح ھايشان نيز تخريب »حسينيه-ال«مين منبع رسمی اضافه کرد که در شھر ھ

  .شد

 تحت تعقيب قرار دادند و غالب »فاخوره - ال« در »بارادا« نظامی اعضای تروريست را در بازار وادی واحديک 

فر را کشتند که دو نفر از آنھا تيرانداز ماھر  چھار ن»داريا«آنھا را کشتند، در حالی که يک يگان ديگر در شھر 

  .بودند) اسنايپر(

 شمار قابل توجھی از آنھا »حرستا«يک يگان از نيروھای نظامی در نبرد عليه يک گروه مسلح تروريستی در شھر 

بين  تمام آنھا را از »جوبر«را تارومار کرد، و يک يگان ديگر در زد و خورد عليه يک گروه تروريستی در شھر 

  .برد و سالح ھايشان را نيز تخريب کرد

 و »آباده- ال«نھای ارتش منطقۀ روستائی اطراف دمشق، و  يد کرد که يگائاز سوی ديگر، يک منبع نظامی تأ

 مناطق حياتی »جربا«نيروھای نظامی در پيشروی در شھر .  را به تصرف خود درآوردند»غوطه«مزارع شرقی 

  .  محروم سازندشانآورند تا تروريست ھا را از راه ھای تدارکاتی اطراف شھر را تحت تصرف خود در

 که به غارت خانه ھا در ةيک يگان ديگر از نيروھای نظامی سوريه در برخورد با تروريست ھای جبھۀ النصر

ه ب مبادرت می کردند، تعدادی زيادی از آنھا را زخمی کرد و بقيه را نيز »درعا« در منطقۀ روستائی »جاسم«شھر 

، دو » مطيری-محمود ال« اھل عربستان سعودی، و يک کويتی به نام » شماری-عمر ال«ھالکت رساند از جمله 

  [...] که متخصص مواد منفجره بودند ةنفر از رؤسای جبھۀ النصر
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نھای ارتش سوريه و عمليات آنھا تلفات سنگينی ديدند و مقادير ھای تروريستی در حلب زير آتش يگاامروز گروه 

  .يادی اسلحه در پنھانگاه ھای تروريست ھا مورد تخريب قرار گرفتز

روزنامه نگار سانا به نقل از يک مقام رسمی اعالم کرد که در شمال مرکز تجھيزات شرکت الکتريسيته در منطقۀ 

 تعدادی »ھندارات« و به ھمين گونه در ورودی به اردوگاه »وبا ت- ال«، در نزديکی مسجد »شيخ سعيد- ال«

ندين سالح و مھمات در اين مناطق مورد چيک مسلسل سنگين و . ندين نفر  نيز زخمی شده اندچريست کشته و ترو

  .تخريب قرار گرفته است

 »زيرا-ال«نھای ارتش سوريه چندين تروريست را در اطراف شھر صنعتی ی دھد که يگاھمين منبع گزارش م

  .تارومار کرده است

 ميليمتری، يک مسلسل سنگين و ٢٣را به انضمام يک توپ ضد ھوائی کاليبر ارتش تجھيزات نظامی تروريست ھا 

  .چندين اتوموبيل انباشته از اسلحه و مھمات را مورد تخريب قرار داده است

نھای ارتش چند عضو يک گروه تروريست مسلح را کشتند و تعدادی از آنھا را نيز ، يکی از يگا»منيق«در شھر 

  ).٢( و نزديک مرکز پژوھش کشاورزی روی داد »القاميه- ال«در گيری در محلۀ . زخمی کردند

...  

در  توسط پنتاگون پشتيبانی و تأمين مالی می شوند، ھمچنان  که مستقيماً ةبه شکل طنزآميزی، تروريست ھای النصر

  .فھرست سازمان ھای تروريستی در وزارت امور خارجه ثبت شده است

اقدامات اخير وزير امور خارجه جان کری به شکل گسترده سيل پول و پشتيبانی نظامی را به سوی ھمين 

  .تروريستھا سرازير کرد و آن ھم تحت پوشش کمک ھای بشردوستانه

  

  تغيير باشتاب در زمينۀ رويکرد سياسی

 را در فھرست سياه سازمان ھای تروريستی ةيت در سازمان ملل متحد پيشبينی کرده بود که جبھۀ النصرشورای امن

اپريل در حالی که دولت سوريه طی ماه «به شکل طنز آميزی، چنين اقدامی را حاال مطرح می کنند . به ثبت رساند

ثبت رسانند، ولی فرانسه از آن جلوگيری از شورای امنيت درخواست کرده بود که اين گروه را در فھرست سياه به 

  )٢٠١٣ می ١١پرس تی وی، (».کرد

، اين گروھی که توسط اطالعات غربی ايجاد شده بود و غرب نيز پدرخواندگی آن را به عھده داشت ةحاال که النصر

الی و نظامی را توسط نيروھای نظامی سوريه تارومار شده اند، اياالت متحده و ھم پيمانانش می خواھند پشتيبانی م

وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس : به بخش ھای ميانه روتر در طيف اپوزيسيون ھای سوريه تحويل دھند 

تا گروه ھای « را در فھرست سياه تروريستھا به ثبت رساند ةسازمان ملل متحد را فراخوانده است تا جبھۀ النصر

  .»يک گردداسالمگرا از ديگر نيروھای اپوزيسيون قابل تفک

لوران فبيوس در عين حال اعالم کرد که فرانسه خواھان افزايش پشتيبانی از اپوزيسيون ھا در سوريه است، و تأکيد 

گسترش يابد، و اتحاد متشکل آنھا بايد به روشنی احترام به حقوق تمام مجامع را «کرد که اتحاديۀ ملی سوريه بايد 

  .»در صورت تغيير رژيم رعايت کند

و از اين پس از اين .  چيزی بجز گوشت دم توپ نيستندةحوالتی نشان می دھد که شورشيان جبھۀ النصرچنين ت

  .پشتيبانی نخواھد شد) فريدام فايتر(گروه به عنوان مبارزان آزادی 
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واشينگتن با مشاورت ھم پيمانان غربی خود تصميم گرفته است که پياده نظام خود را که از شبکه ھای القاعده به 

  .دمت گرفته بود قربانی کند، و ارتش سوريه نيز در حال از بين بردن آنھا استخ

 در فھرست تروريستھا در ةدر حالی که فرانسه از اقدام پيشين دولت سوريه برای به ثبت رساندن جبھۀ النصر

که تا ديروز به شورای امنيت سازمان ملل متحد جلوگيری به عمل آورده بود، حاال نه سوريه بلکه ھمين کشورھائی 

  .رسانندباين گروه تروريستی پول و اسلحه می دادند، می خواھند آن را در فھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت 

،  مذاکره شده توسط وزير امور خارجۀ جديد جان ةعالوه بر اين، پشتيبانی مالی مستقيم واشينگتن به جبھۀ النصر

  .تيک شده استکری در دولت اوباما، موجب مشکالت ديپلما

نون، با مدرک و بی مدرک، اگر متھم  به ظمريکائی مابر اين اساس، جای آن دارد که يادآوری کنيم که ھر شھروند 

جز وزير امور خارجه جان ه  می توان او را باز داشت کرد، البته بپشتيبانی از يکی از شبکه ھای القاعده شود، فوراً 

  .به حساب دولت اياالت متحده از القاعده پشتيبانی کرده اندول دولتی که ؤکری، و ديگر مقامات مس

ولی برای اھداف عالی . را ھدايت می کنند، آنھائی که از تروريستھا پشتيبانی می کنند» جنگ تروريستی«آنھائی که 

  .»ارتقاء دموکراسی«به ھدف » تروريست ھای خوب«پشتيبانی از : 

  

  پی نوشت

١(  

 Voir(Buying Time in Syria.)2013 mai 11, Global Research, Phil Greaves by   

ميشل شوسودوسکی از زدوخوردھای بسيار متعددی ياد می کند که در تمام مناطق سوريه دائما بين نيروھای )٢

. به کشته شدن تروريستھا و انھدام سالح ھا و مھمات آنھا انجاميده استنظامی سوريه و تروريست ھا روی داده و 

  . تمام اين موارد به دليل کمبود وقت و تکراری بودن آنھا خود داری می کنمۀمن از ترجم

  

  :پی نوشت مترجم 

 ھرج و مرج به بازار  آزاد جھانی به ھرج و مرج نياز داشت، و. عنوان اين مقاله را نبايد به شکل مطلق تعبير کنيم

بازار آزاد جھانی به تضعيف دولت ھا نيازمند . بازار آزاد جھانی به تخريب نياز داشت، و سوريه تخريب شد. پا شد

و اين ھمه کشتار برای تسلط بر منابع انرژی منطقه ھمان گونه که تحليل گرانی . بود، دولت سوريه تضعيف شد

 داد که اين بازار آزاد جھانی و اين اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون تا مانند ژان ميشل ورنوشه مطرح کرده اند نشان

مريکا شکست خورده انه من فکر نمی کنم . و جنگ ھنوز به پايان نرسيده است. است» تھی از اخالق«چه اندازه 

ا شکست مريکا رامريکائی ھا و ابتذال خود سيستم جھانی نمی تواند اجز خود ه کس ب ھيچ. باشد، در ھيچ جنگی

شايد در ...خودش خودش را در نھايت تخريب خواھد کرد. اين غول بی شاخ و دم حريفش فقط خودش است. بدھد

خورد ه شکان و بعضا روانکاوان به شکل غير مستقيم بزاثر طمع صنايع داروسازی با پسيکوتروپ ھائی که روانپ

 . خود به ورطۀ نابودی بکشاندو شايد ھم که تمام بشريت را با. بيماران ساختگی شان می دھند

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ می ٢٣

  ٢٠١٣ می ٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 
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   ناتو- جنگ اياالت متحده: مضمون 

  سوريه: تحليل 

  


